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लेक ससटी येथील साववजननक वािनालयात
जाऊन ववमाने आणि अतंराळ या
ववषयावरील पुस्तके वाििे रॉनला फार
आवडत असे. स्वतःच्या नावावर पुस्तके
घरी नेण्यािी त्यािी आता तयारी आहे. 

परंतु, दक्षिि कॅरोसलना राज्यातील १९५०
च्या वातावरिात पुस्तके घरी नेण्यासाठी
रॉनला स्वतःिे काडव समळिे म्हिजे साधी
गोष्ट नव्हती, ती एक मोठीि धीरािी
कामचगरी होती. रॉन मॅकनैर च्या
शांततामय ववरोधाच्या प्रत्यि अनुभवावर
आधाररत अशी ही एक स्फूतीदायक
कहािी आहे. मोठा झाल्यावर रॉन एक
शास्त्रज्ञ आणि अतंराळवीर बनला. 
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“रॉन, आज तू लवकर उठला आहेस. कसली घाई आहे?” रॉनच्या आईने
वविारल.े “आता नाश्ता करायला ये. मी ओटमील बनवले आहे.”

“नाही आई, मला बाहेर जायिे आहे. आज सकाळी मला काम आहे,” आपले
बटू बांधता बांधता रॉन म्हिाला. 

“ तुला नेहमीि काहीतरी काम असते! ननदान जेवायच्या वेळेपययंत तरी
घरी ये,” त्यािी आई हसत हसत म्हिाली. 



रॉन ९ वषायंिा होता. त्या ददवशी सकाळी घरातून ननघताना त्याच्या डोक्यात
एक कल्पना होती. तो बरेि ददवस त्यािा वविार करत होता. दक्षिि कॅरोसलना
राज्यातील उन्हाळ्यातील हा एक सरेुख ददवस होता. रॉनने ननळ्या आकाशाकडे
डोळे भरून पादहले. 

कधीतरी तो देखील ववमान घेऊन या ननळ्या आकाशात जाईल, असा त्याने
वविार केला. मोठा झाल्यावर त्याला वमैाननक बनायिे होते. पि आज मात्र
त्याच्या डोक्यात ननराळाि वविार होता– आणि तो फार महत्त्वािा होता. 



रॉन रस्त्यावरून घाईघाईने िालला होता. त्याला उशीर होऊन िालिार नव्हते. 

“ए रॉन!” ककरािा दकुानाच्या मालकाने त्याला हाक मारली. “अगदी वेळेवर आला आहेस! 

मी आताि हे डोनट बाहेर काढले आहेत.”

“सपु्रभात, डग्लस काका,” रॉन म्हिाला. “धन्यवाद. पि आता मला कुठेतरी पोिायिे
आहे.” आणि रॉन पढेु िालत रादहला. 



शाळेसमोरून जाताना रॉनला त्यािा समत्र कालव बास्केटबॉलिा सराव करताना ददसला. 

“बरं झाल,ं तू आलास ते!” कालव ओरडून म्हिाला. 

“अरे कालव, मला खेळायला आवडलं असतं रे, पि मला एक महत्त्वािं काम आहे,” 

रॉनने त्याला िालता िालता उत्तर ददले. 

“उन्हाळ्याच्या सटु्टीत बास्केटबॉल पेिा काय महत्त्वािं असिार?” कालव म्हिाला. 
“िषे्टा करतोस का?” 

रॉन हसला. त्याला बास्केटबॉल खेळायला आवडत असे. पि आज नाही. आजिा
ददवस फारि महत्त्वािा होता. रॉन पढेु िालत रादहला. 



लेक ससटीच्या साववजननक वािनालयाशी पोिल्यावर रॉन थांबला. त्याला इथेि जायिे
होते. भरभर िालल्यामळेु त्याला घाम आला होता. सशवाय त्याला थोडीशी भीतीही वाटत
होती. त्याने एक मोठा श्वास घेतला, मान वर उिलली, आणि आत गेला. 

आजच्या ददवसात वािनालयात येिाऱ्या लोकांसाठी सवव तयारी करण्यात श्रीमती स्कॉट
गुंतल्या होत्या. वािनालयािी प्रमखु या नात्याने सवव काही व्यवस्स्थत आहे हे पाहिे हे त्यांिे
काम होते. वािनालयातील पदहला वािक आत येताना त्यािे स्वागत करण्यासाठी त्यांनी वर
पादहले. रॉन आत येताना पाहून त्यांनी एक स्स्मतहास्य केले. तो त्यांिा आवडता वािक होता. 
रॉनने त्यांच्याकडे पाहून हात हलवला आणि तो थेट पसु्तकांच्या शले्फ कडे गेला. 



काही पसु्तके शोधायला रॉनला थोडा वेळ लागला. त्याच्यासारख्या मलुांिी चित्रे असलेली
पसु्तके तो नेहमी शोधत असे. पि ते तसे कठीि होते. शले्फवर कृष्िविीय मलुांसंबंधी
फारशी पसु्तके नव्हती. 

अखेर रॉनला ववमानासंबंधी काही पसु्तके सापडली. ती पसु्तके घेऊन तो बाहेरच्या
टेबलाकडे ननघाला. रॉन थोडासा घाबरला होता आणि त्याच्या हाताला घामही आला होता. 
पि आज काय करायिे हे त्याने ठरवले होते. श्रीमती कफल्डींग नेहमी वािनालयात येत
असत, त्यांनी रॉनला थांबवले. “रॉन, तुझी पसु्तके दे माझ्याकड,े मी माझ्या नावावर घेऊन
तुला देते,” त्या हळूि म्हिाल्या. 

“नाही, धन्यवाद, मावशी,” रॉनने उत्तर ददले. “पि आज हे सवव मी स्वतःि करिार आहे.”

“अरे, पि… ” त्या म्हिू लागल्या.   



रॉन तोपययंत बाहेरच्या टेबलाकडे िालहूी लागला होता. त्याने आपली पसु्तके
टेबलावर ठेवली. 

“मला ही पसु्तके घरी न्यायिी आहेत,”  रॉन म्हिाला. 

टेबलामागच्या बाईंनी त्याच्याकडे पादहलेही नाही. रॉनला वाटल,े त्यांनी माझे
बोलिे ऐकले नाही का? 

त्यानंतर काय करायिे ते रॉनला मादहत होते. 



त्याने टेबलावर उडी मारली. तो गंभीरपिे बोलत होता हे टेबलामागच्या बाईंना त्याला
समजावनू द्यायिे होते. 

तो शांतपिे म्हिाला, “मला ही पसु्तके घरी न्यायिी आहेत.”

सरुुवातीला टेबलामागच्या बाई आणि श्रीमती स्कॉट एकमेक ंकडे पाहू लागल्या. “रॉन, 

तुला माहीति आहे क तू पसु्तके घरी घेऊन जाऊ शकत नाहीस,” श्रीमती स्कॉट म्हिाल्या. 
“तू इथे बसनू पसु्तके वािू शकतोस. तसाि ननयम आहे. केवळ गोरे लोकि पसु्तके घरी नेऊ
शकतात.” 

रॉनने शांतपिे दोघींकडे पादहल.े  पि तो आपले म्हििे सोडायला तयार नव्हता. 

“मी नेहमी इथे बसनूि वाितो. पि आज मला ती घरी न्यायिी आहेत,” रॉन म्हिाला. 

श्रीमती स्कॉट आणि टेबलामागच्या बाईंना काय करावे सिुनेा. रॉन टेबलावरून खाली
उतरायला तयार नव्हता. वािनालयातील लोक एकत्र जमनू काय िालले आहे ते पाहू लागले. 

अखेर, टेबलामागच्या बाईंनी लेक ससटीच्या पोसलसांना फोन लावला. 



दोन पोलीस लगेि हजर झाल.े 

त्यातला एकजि म्हिाला, “बाळ, कोिाला तरी ही पसु्तके त्यांच्या नावावर घेऊ देत. 

तुला तर ननयम मादहत आहे.” 

पि रॉनने नसुतीि मान हलवली - तो आपले म्हििे सोडायला तयार नव्हता. 



श्रीमती स्कॉटनी रॉनच्या आईला फोन लावला. श्रीमती मॅकनरै लवकरि वािनालयात पोिल्या. 
त्या रॉनला म्हिाल्या, “बाळ, तुला काय वाटते ते मला मादहत आहे. पि तुला ननयम तर पाळावेि
लागतील.” 

रॉन आईला म्हिाला, “हे ननयम िकु िे आहेत. म्हिून मी ते पाळिार नाही. हे ननयम रास्त
नाहीत. इतर सवायंप्रमािेि मला पसु्तके घरी का नेता येत नाहीत?”

यावर कोिीि काही उत्तर ददले नाही- टेबलामागच्या बाईंनी नाही, श्रीमती स्कॉटनी नाही ककंवा
पोसलसाने देखील नाही. रॉनिी आईदेखील काहीि बोलली नाही. 

श्रीमती स्कॉटनी रॉनकडे पदहल.े आतापययंत ककतीतरी वेळा रॉन वािनालयात येऊन टेबलापाशी
बसनू अनेक तास ननरननराळी पसु्तके वाित असे यािी त्यांना आठवि झाली. तो वािनालयातील
उत्तम वािक होता. त्याच्यासाठी काय करायला हवे ते त्यांना मादहत होते. 



श्रीमती स्कॉट आपल्या कायावलयात गेल्या आणि काहीतरी सलहू लागल्या. 

त्या काय सलहीत असतील यािा रॉन वविार करू लागला. 



श्रीमती स्कॉट परत आल्या आणि त्यांनी रॉनच्या हातात वािनालयािे काडव ददले. त्याच्या नावािे काडव! 

रॉनने श्रीमती स्कॉट यांच्याकडे पदहले आणि त्याच्या िहेऱ्यावर हसू झळकले. त्याने टेबलावरून
जसमनीवर उडी मारली, तेव्हा त्यादेखील हसत आहेत असे त्याला वाटल.े 

“मला ही पसु्तके घरी न्यायिी आहेत,” आपले काडव पढेु करून रॉन टेबलामागच्या बाईंना म्हिाला. 

बाईंनी त्यािे काडव घेतले आणि पसु्तकांच्या मागच्या पाककटातील काडाववर सशक्के मारल.े “ही दोन
आठवड्यात परत आिावी लागतील,” त्या म्हिाल्या. 



“धन्यवाद!” रॉन हसनू म्हिाला. पसु्तकांिा गठ्ठा हातात
घेऊन त्याने आईिा हात धरला. ते दोघे समळून िालत घरी ननघाले. 

केव्हा एकदा आपल्या खोलीत जातो…  



आणि पसु्तकािे पान उघडतो असे
रॉनला झाले होते… 



``

रॉन मॅकनैर नावािा हा मुलगा मोठा झाल्यावर, त्याने लहानपिी
स्वप्न पदहले होते, त्याप्रमािे तो ववमाने िालवू लागला. तो अतंराळवीर
बनला. लेक ससटीतील लोकांना आजही त्यािी आठवि आहे. प्रत्येक वेळी
वािनालयात गेले क त्यांना त्यािी आठवि येते. २३४, मेन रोड येथे लाल
ववटांच्या सभतंी असलेली एक खास इमारत आहे. मुलांच्या वािनकिातील
सभतंींवर एका मोठ्या झाडाखाली मुले पुस्तके वाित असलेली, आणि
आकाशात उपग्रह नेिारे एक यान उडत असलेली चित्रे रंगवली आहेत. 

वािनालयात कोिालाही वािनालयािे काडव बनवून पुस्तके घरी नेता
येतात. लहानग्या रॉन मॅकनैरिे एक स्वप्न होते. १९५९ सालच्या त्या
ददवसापासून ते खरे होण्यास सुरुवात झाली. त्याच्यामुळेि, आता अनेक
तरुिांना स्वप्ने पाहण्यािी संधी समळाली आहे. 

अतंराळवीर रॉन मॅकनैर यांनी एकदा मुलांच्या एका गटाला सांचगतले होते, “तुम्ही जर धोका पत्करायला
तयार असाल, तरि तुम्ही स्जंकू शकता. तुम्ही गरुड आहात, पंख पसरा आणि आकाशाकडे झपे घ्या.” 

अनेक वषायंपूवी दक्षिि कॅरोसलना राज्यातील लेक ससटी येथे रॉन मॅकनैर दहरो बनला. त्यांनतर १९८६ मध्ये
अतंराळवीर रॉन मॅकनैर परत एकदा दहरो झाला. २८ जानेवारी रोजी ‘िॅलेंजर’ या यानािा स्फोट झाला आणि
त्यातील सववजि मरि पावले. लेक ससटीतील साववजननक वािनालय अतंराळवीर रॉन मॅकनैर यांच्या स्मतृीला
वादहलेले आहे. 

रॉन मॅकनैर यांच्या आयुष्यातील एका खऱ्या प्रसंगावर आधाररत असलेली ही एक काल्पननक कथा आहे. 

ही कथा अनेक प्रकारांनी सांगण्यात आली आहे. वर ददलेली कथा रॉनच्या आईिी आणि दक्षिि कॅरोसलनातील
फ्लोरेन्स कौंटी वािनालय प्रशासनाच्या संिालकांच्या प्रशासक य सहाय्यक ग्लोररया ववल्सन तसेि लेक
ससटीच्या शालेय सशिि प्रमुख ग्लोररया नतसडले यांिी प्रत्यि मुलाखत घेऊन सलदहली आहे. ही स्फूनतवदायक
कथा सलदहण्यासाठी मदत केल्याबद्दल आम्ही त्यांिे आभारी आहोत. रॉन आणि श्रीमती मॅकनैर यांिा
अपवाद वगळता गोष्टीतील इतरांिी नावे काल्पननक आहेत. 
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